Curso Técnico Têxtil
GRATUITO

Duração: 4 semestres | Período: Noite

Objetivo do Curso:
Habilitar profissionais em planejamento e coordenação de processos de fiação, tecelagem, malharia e
beneficiamento; no controle de atividades relacionadas a estes processos e no desenvolvimento de novos
produtos e processos têxteis; seguindo normas e procedimentos de qualidade, de meio ambiente e de saúde
e segurança do trabalho.
Unidades Curriculares:
Comunicação Oral e Escrita; Fundamentos Físicos e Matemáticos aplicados aos processos têxteis;
Processos Produtivos Têxteis; Ensaios Têxteis; Fiação; Malharia; Tecelagem; Beneficiamento; Custos;
Planejamento dos Processos Produtivos Têxteis; Gestão dos Processos Têxteis.
Requisitos: Ter concluído o Ensino Médio ou estar matriculado em curso que lhe permita concluí-lo até a
data de início das aulas. Ser aprovado no processo seletivo.
Observações:
- Após aprovado, no ato da matrícula, o candidato ou seu representante recolherá a taxa de R$ 300,00
referente à aquisição dos materiais didáticos impressos (livros e apostilas). Essa taxa será semestral.
- Não serão aceitas matrículas de candidatos já regularmente matriculados em cursos oferecidos gratuitamente no SENAI-SP e que pretendam cursá-los simultaneamente.

PROCESSO SELETIVO
Inscrições online: www.sp.senai.br/processoseletivo

Período de Inscrição: De 23/02 a 16/03/2015
Prova de Seleção: 12/04/2015
Taxa de Inscrição: R$ 46,00

Escola SENAI “Francisco Matarazzo”
Rua Correia de Andrade, 232, Brás, São Paulo/SP
(11) 3312-3550 - e-mail: senaitextil@sp.senai.br

Conheça nossa escola: www.sp.senai.br/textil

Curso Técnico em Vestuário
GRATUITO
Duração: 4 semestres | Período: Tarde ou Noite

Objetivo do Curso:
Habilitar profissionais para planejar, em nível tático, a produção do vestuário, coordenar equipes de trabalho,
controlar o processo produtivo, participar da equipe de desenvolvimento do protótipo do produto e otimizar
a produção, de acordo com as metas estabelecidas pela empresa, seguindo normas técnicas, de saúde e
segurança no trabalho, princípios de gestão da qualidade e de preservação ambiental.
Unidades Curriculares:
Comunicação Oral e Escrita; Desenho Técnico do Vestuário; Processo de Fabricação do Vestuário; Balanceamento do Processo Produtivo; Gestão de Pessoas; Planejamento da Produção; Gestão da Produção;
Desenvolvimento de Protótipo.
Requisitos: Período da tarde: Ter concluído, no mínimo, a 1ª série do Ensino Médio, ou estar matriculado em
curso que lhe permita concluí-la até a data de início das aulas. Período da noite: Ter concluído o Ensino
Médio ou estar matriculado em curso que lhe permita concluí-lo até a data de início das aulas. - Ser aprovado no processo seletivo.
Observações:
- Após aprovado, no ato da matrícula, o candidato ou seu representante recolherá a taxa de R$ 300,00
referente à aquisição dos materiais didáticos impressos (livros e apostilas). Essa taxa será semestral.
- Não serão aceitas matrículas de candidatos já regularmente matriculados em cursos oferecidos gratuitamente no SENAI-SP e que pretendam cursá-los simultaneamente.

PROCESSO SELETIVO
Inscrições online: www.sp.senai.br/processoseletivo

Período de Inscrição: De 23/02 a 16/03/2015
Prova de Seleção: 12/04/2015
Taxa de Inscrição: R$ 46,00

Escola SENAI “Francisco Matarazzo”
Rua Correia de Andrade, 232, Brás, São Paulo/SP
(11) 3312-3550 - e-mail: senaivestuario@sp.senai.br

Conheça nossa escola: www.sp.senai.br/vestuario

